การรายงานผลการดาเนินการสอนรายวิชา (มคอ.5)
พล 041049
ฟุตบอล 1 ( Football 1 )

พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
1/2556

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
พล 041049 ฟุตบอล 1 (Football 1)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (section)
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ และนักศึกษาชั้นปีที่
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ 1/5
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่
1 / 2556
5. สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
สนามฟุตบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกบอล
3. การบริหารกายและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬา
ฟุตบอล
4. ทักษะและเทคนิคการเตะ การส่ง
และการรับลูกบอล
5. ทักษะและเทคนิคการเลี้ยงลูกบอล
6. ทักษะและเทคนิคการโหม่งลูกบอล
7. ทักษะและเทคนิคการบังคับลูกบอล
8. ทักษะและเทคนิคการยิงประตู
ฟุตบอล
9. ทักษะและเทคนิคการเป็นผู้รักษา
ประตูฟุตบอล
10. กติกาการแข่งขันฟุตบอลเบื้องต้น
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

จานวนชั่วโมง
ตามแผนการ
สอน
3
3

จานวนชั่วโมงที่ ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
สอนจริง
ต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน
25%
3
3

6

6

6

6

6
6
3
3

6
6
3
3

6

6

6

6

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม - อธิบายการเข้าเรียน การมี
วินัย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เคารพในสิทธิ
ตนเอง มีความเป็นผู้นา และผู้
ตามที่ดี
ความรู้
- อภิปรายการทางานกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- อธิบาย สาธิตการปฏิบัติ
- ประเมินความรู้ทุกหน่วยการ
เรียน
ผลการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ฝึกให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างระบบประสาทกับ
กล้ามเนื้อ
- มอบหมายงานเดี่ยว กลุ่ม
- ฝึกทักษะ เทคนิคเดี่ยว กลุ่ม
- จัดการแข่งขันทักษะ เทคนิค
เดี่ยว กลุ่ม และทีม
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
/
- นักศึกษาขาดเรียนเนื่องจากได้รับ
มอบหมายจากสถาบันให้ตัดสิน
กีฬา ทากิจกรรม / ข้อเสนอแนะ
คือให้ตามงานจากเพื่อนและถ้าเป็น
ภาคปฏิบัติก็ให้ฝึกเพิ่มเติมโดยนัด
หมายเพิ่มเติม อย่ากลัวอาจารย์ดุ
ด่าและอย่าหลบหน้าอาจารย์
/
- ด้านทฤษฎี ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เนื่องจากว่าอะไรไม่มี ไม่ทันสมัย
ผู้สอนก็ต้องค้นคว้า แสวงหา
เพิ่มเติม
- ด้านปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า
เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ไม่ใช่เรียน
เพื่อให้เล่นเก่ง
/
- ความต่อเนื่องในการพัฒนาด้าน
สติปัญญาไม่ดีมาก่อนส่วนมาก จึง
เหมือนการเริ่มต้นใหม่ในการพัฒนา
/
- หากจานวนนักศึกษาต่อกลุ่มมาก
อาจไม่ช่วยกันทางาน
- ควรแบ่งกลุ่มให้มีความเหมาะสม
และแบ่งงานช่วยกันรับผิดชอบ
/
- การใช้ภาษาทั้งไทย อังกฤษยังไม่
ค่อยดี
- ควรให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
โดยฝึกฝนบ่อย ๆ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ควรจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้เพียงพอ เพื่อที่จะทาให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนและเกิดแรงรูงใจ
แก่ผู้เรียน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จานวน
จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) จานวน - คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่าน (P.S)
ตก (U)
ถอน (W)

304
304

จานวน
81
95
58
1
20
49
255
-

5. ปัจจัยที่ทาให้คะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ไม่มี

คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
26.64
31.25
19.08
0.33
6.58
16.12
83.89
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาให้คะแนนทักษะและเทคนิคของนักศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากขึ้น
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหา
ผลกระทบ
- ห้องเรียนทฤษฎี เครื่องฉาย ไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควร - ไม่มีคุณภาพในการเรียนการสอน
- อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ และไม่
- ขาดความพร้อมในการเรียนการสอน การเรียนการ
ทันสมัย ควรซื้อเพิ่มให้เพียงพอและให้ทันสมัย
สอนไม่มีประสิทธิภาพ
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหา
- การบริหารงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
- การบริหารสนามฝึกภาคปฏิบัติ บางทีซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ

ผลกระทบ
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- อาจารย์ นักศึกษาไม่ได้ทาการเรียนการสอน ทาให้
การเรียนล่าช้าและชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนดี
1.1.2 มีความรู้ในวิชาฟุตบอลดี
1.1.3 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
1.1.4 หยุดทาการเรียนการสอนบ่อยไป
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ในด้านการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนได้เรียนรู้ด้านฟุตบอลมา
ค่อนข้างเวลานานทาให้เกิดคุณภาพงานและมีผู้รู้คอยให้คาแนะนาที่ดีในการเรียนการสอน และประเด็นที่หยุด

ทาการเรียนการสอนบ่อยก็เนื่องจากว่า การมีกิจกรรมที่จาเป็นของทางสถาบัน ฯ กิจกรรมตัดสินกีฬาของ
นักศึกษา กิจกรรมนานักกีฬาไปแข่งขันของอาจารย์ และ ฯลฯ ตรงกับวันที่มีการเรียนการสอน
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
-

ผลการดาเนินการ
-

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้น
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงและเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอน จัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้ตั้งใจ
เรียนมากขึ้น
3. ข้อเสนอสาหรับแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
- เชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้
ใหม่ ๆ
- ปรับกิจกรรมการสอนภาค
ทฤษฎีให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
2 ครั้ง/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

14 สัปดาห์ที่สอน

อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดูแลความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านสถานที่ให้มีความพร้อมและมีความทันสมัยในการเรียน
การสอนอยู่เสมอ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
ลงชื่อ............................................. วันที่รายงาน.............................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร..................................................................................
ลงชื่อ............................................. วันที่รับรายงาน........................................

